
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )ד 'בראשית לב( " לפניו אל עשו אחיומלאכיםוישלח יעקב "

אלא שבסו� הפרשה הקודמת ? ו מלאכי� ע� מנחהמדוע דווקא עכשיו נלח� יעקב מעשו עד כדי כ	 ששולח לפני
יעקב מזהה את המלאכי� כמלאכי אר� , )ב' בראשית לב(" י�קל�בו מלאכי א ויפגעוויעקב הל	 לדרכו : "אומר הכתוב

והשיבות	 אל "אליו ה " מתחילה קדושת אר� ישראל וכבר התקיימה הבטחת הקב,ממחניי�, כא"מבי" שישראל ומ
  )ב"נציה(     . דורו"ע� התחיל לפחד מעשו ושלח לו מלאכי� לכ" , )טו' כחבראשית (" האדמה הזאת

 

 )ה' לבבראשית ("  תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקבכה"
 מנהגהיה לפי , "עבד	"וכינה עצמו  "אדני"שכינהו אחיו מכבד את עשו הכבוד הזה שהיה יעקב  מעיר ש""""""""הרמבהרמבהרמבהרמב

כבד את : "פי שרמוז ג� בתורתנו בפסוקכ,  הוא אביוכאלוהבכור אחיו במעלה וכבוד נוהג צעיר התקופה שהאח ה
 שג� אחי	 הגדולאת לרבות באה " את"באה לרבות ואמרו חכמי� שבפסוק זה המילה " את"וידוע שהמילה " אבי	

 שוט� אותועדיי" , כנראה, ה ועשוברכהאת ג� לקח ממנו  והבכורמעשו את ה" קנה"יעקב רי וה. בו יש לנהוג כבוד
וכל זאת ו כבכור ואב עשנוהג ביעקב וכי של הבכורה לא נחשבת ו כאלו המכירה עשלבזה מראה  יעקב עתכו, עליה�
 .ו עשלהוציא את המשטמה מלבבכדי 

 

 )ו' בראשית לב("  לי שור וחמור צאןויהי"
וא המי" מפני שה, � הצא"דר	 הכתובי� להקדי	 כלפני הבקר והחמורי� שהצא" את קדי� צרי	 לה הכתוב היה

ביצחק ו. )'בראשית יב( "ולאבר� היטיב בעבורה ויהי לו צא" ובקר: "באברה�שכתוב וכמו הנכבד והנבחר מכל הבהמות 
ויהי לו צא" רבות ושפחות : "בוג� ביעקב כתו. )'בראשית כו("  רבהועבודהויהי לו מקנה צא" ומקנה בקר " :בוכת

 לאדוע מ, א� כ". הצא" קוד� לכל הבהמות� בכל הפסוקי� האלו שאנו רואי, )' לבראשית( "ועבדי� וגמלי� וחמורי�
 הצא" נתרוק" עשו מ" דייל בצא" לפי שעפתח הכתוב שלא , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , אלא? ג� כא" את צא"כתוב � ההקדי

ר חזרו כאש, ואכ", )ט' בראשית כז(" לי מש� שני גדיי עזי� וקח  נא אל הצא"ל	"הברכות וזכה יעקב בה" כעני" שכתוב 
 אחר שנתרצה ג�. )ח' בראשית לב(" ויח� את הע� אשר אתו ואת הצא" ואת הבקר"המלאכי� אל יעקב הקדי� את הצא" 

 )יג' בראשית לג(" אדני יודע כי הילדי� רכי� והצא" והבקר עלות עלי: " הצא"לו וקבל מנחתו הקדי� את
 

  ) י'בראשית לג( "יםקל-כי על כן ראיתי פניך כראות פני א"

בכל זאת הדימוי שנקט יעקב כלפי עשו  ):סוטה מא(" חני� לרשעי� בעול� הזההשמותר ל: "למרות שהגמרא אומרת
משל יעקב א� לא מצא ה, ההדבר תמוו, מוגזמתפה במדה ו חנהוא, "י�קל�על כ" ראיתי פני	 כראות פני א: "ואמרב

כי ,  היתה כוונה נסתרת בדבריו של יעקבאלא שכנראה? גוע בכבוד שמי�פדר	 כבוד ובלי לבו את עשאחר לדמות 
, )ט' בראשית לג( "י ל	 אשר ל	הי"ו, "יש לי רב" :כמו שאמר, המתנותמיעקב את סירב לקבל  שעשו מבואר בפרשה

קבלת בלפי שידע ש, )יא' בראשית לג( "ובויפצר : "כמו שכתוב,  את המנחהיקבל ממנועשו שמאוד אבל יעקב רצה 
עשו כי אחרי ש, "י�קל�כראות פני א" :ועל זה אמר, לא יפגע בו ולו�ש לו היטעשו יותר שבטוח  היהייעקב , המנחה

שחסר תו	 הבנה ו מעשכי אי" כונתו בנתינת המתנות ל, רמז לו יעקב, "שיש לו רב"התנצל על סירובו לקבל מפני 
בשלוש שכינה הלת פני  לזה ממה שבקבהראימביא ו. ודאההדר	 כבוד ואלא נתינת המנחה היא ,  משהוועשודרוש ל
לא שכ	 א, ואי" דרושי� לואלו חפ� במתנות ' פי שבודאי אי" להל ע� א, "ריק�' לא לראות פני ה"נוהגי� שהרגלי� 

	 הוא מפני שכאלא , בה�של עשו לא בשביל צרכו , "י�קל�כראות פני א: "אמרוכונתו בזוהי ו, דדר	 כבוהוא ב
 )תוספת ברכה(              .  לסרב מלקבל�לו לעשול ולכ" א, כבודההכרת רגשי בדר	 
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ט' לבבראשית (" אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה"
    ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (על כרחו כי אלח� עמועל כרחו כי אלח� עמועל כרחו כי אלח� עמועל כרחו כי אלח� עמו, , , , והיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטה""""

את י עשו להרוג ושמא יעלה ביד, שבזה שילח� ע� עשו ישאר מחנה אחד לפליטהח היה יעקב ובטצרי	 להבי" מאי" 
בראש עצמו ד יעמויעקב ה, מהל	 יו� אחדאת המחנות מרחק של יעקב הרחיק שאמרו במדרש שאלא ? שני המחנות

הרי על , ייהרגויעקב , בראשו עמד יעקבשיצליח עשו להכות את המחנה הראשו" , חלילה, א� א�ו, המחנה הראשו"
ורבקה ניבאה שיעקב ועשו ימותו באותו , ל	 יו� של�כי הוא רחוק מעשיו מה, כרחו ישאר המחנה השני לפליטה

ג� עשו ולא תהיה לו אפשרות יעקב ימות ימות שובו ביו� , )מה' בראשית כח(" למה אשכל ג� שניכ� יו� אחד", היו�
על ,  את יעקבוימיתעשו הרי ג� א� יצליח , � עשולח� עיעקב נ כיו" ש,כ	א� ,  באותו היו�להגיע אל המחנה השני

 )ל דיסקי""מהרי(             . לפליטה, המחנה המרוחק מהל	 יו�ישאר כרחו 
 

 )ד י'בראשית לב( "ו מנחה לעשודיבא ב הןויקח מ"

עבודה זרה (על פי התוספתא מסביר " מש	 חכמהמש	 חכמהמש	 חכמהמש	 חכמה"ה? נראה מיותר, שלכאורה" מ" הבא בידו: "מה בא ללמדנו הכתוב

יאל� את העבד לעבוד , הגוי, האדו" החדששמא מהחשש  לעובד כוכבי�האומרת שאסור לאד� למכור את עבדו  )ג
כל אשר יש לו צא" ה התורה שיעקב לקח מולכ" אמר, גוי את העבד לעשותאדו" אי" רשות לשלדבר זה , עבודה זרה

 עשות אות�לומצות קי� היהדות ומה מ�להפקיעליעקב רשות אי" שלזה  משו� ועש לא נת" לי�עבדבקר אבל ו
 .כלומר הנמצא ברשותו, "מ" הבא בידו" : הכתובשאמרמה זה ו, עובדי עבודה זרה

 

 )לג- לב'לבבראשית (" על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הגשה... ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו"
 רה לאבותבכל פע� שתקוכי ? ומשו� כ	 לא יאכלו את גיד הנשה, ה שנקעה כ� יר	 יעקב אבינוז מ,להבי"צרי	 

בי"  לר כי המאבק בי" שרו של עשוהסביאפשר ל? אברהאותו את  לא נאכל אזיזה אבר הא� ג� הקדושי� חולשה בא
לומר ל	 כי " ויאבק איש עמו עד עלות השחר", לא היה סת� מאבק כי א� מעשה אבות סימ" לבני�, יעקב אבינו

ברי הזוהר לומר ל	  כד"תמכי" דאורייתא" רומז ל"יר	 יעקב"והנה , המאבקי� ימשכו בע� ישראל עד עלות השחר
ולכ" המלא	 שהוא שרו של עשו רצה ,  התורה וקיו� התורה תלוי בתומכי,קיומו של ע� ישראל תלוי בקיו� התורהש

 ,שלו�וס  ח, התורה ויתגברחועל ידי זה יחלש כ, כלומר להחליש את כח התומכי� בתורה, להחליש את יר	 יעקב
מה שלא אוכלי� בני ישראל את ולכ" . להיפ	וג�  "הידיי� ידי עשו" אי" "הקול קול יעקב"שכל זמ" ש, עשושל  וכח

 )קול יהודה(                      .זכר למאבק הזה בכדי שנדע להשמר ממנוגיד הנשה הוא כדי לעשות 
 

 ) ל' בראשית לב( "ה זה תשאל לשמימל"

    ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לחי�לחי�לחי�לחי�לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלפי מצות עבודת השליחות שאנו משת) ) ) ) הכלהכלהכלהכלשמותינו שמותינו שמותינו שמותינו (((( משתני"  משתני"  משתני"  משתני" עעעעאי" לנו ש� קבואי" לנו ש� קבואי" לנו ש� קבואי" לנו ש� קבו""""
אי" : "הגמרא שאומרתפי ל  ע"למה זה תשאל לשמי"מפרש את תשובת המלא	 " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה, י"בשונה מרש

,  ליעקבשאמר המלא	 מה וזה. ):חולי" צא( "הטמלאכי השרת אומרי� שירה למעלה עד שיאמרו ישראל שירה מלמ
אתכ� לשאול  שמותיכ�את י" לדעת ילכ" יש לנו ענו, עד שתאמרו את� שירה, בני ישראל , ו צריכי� לחכות לכ�חנאנ
� כאבל את� בשירת, א" על דבר שירהכשדברו מבואר  )זכפסוק (י "רשלפי , תאמרו את השירה ומתי 	אי, � על זהכל

 ?"למה זה תשאל לשמי", "לכ, ות לשירתנוכמבלי לה, ל שעה שתרצוכ באומרהלו לכ� בנו ותוי� תלויכאינ
 

 )ח' להבראשית (" קה דבורה מינקת רבותמת"
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ())))רררר""""בבבב(((( ש� באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה  ש� באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה  ש� באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה  ש� באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה נתבשרנתבשרנתבשרנתבשר""""

, ה כבוד במיתתהרבקשלא היה ל מסביר שהתורה העלימה זאת משו� """"""""הרמבהרמבהרמבהרמב? מדוע התורה מעלימה את מות רבקה
לקה בגניבת עדיי" על חשנא אותה , כפי הנראה, בנהעשו , עדיי" היה בדר	 ולא היה לידה בעת מותהיעקב ש ו"כימ

יוצא  היה אלומראות כהו עיניו ,  בעלהויצחק, לכ" מסתבר שלא היה לידה במותה ולא התעסק בקבורתהוהברכות 
 . ולא בניהשקברוה בני חתאת בזיונה לכ" לא רצה הכתוב להזכיר , מי שהתעסק בקבורתה היו בני חתו, מביתו
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 ו"משה טויטו בר אסתר הי           א"ליטג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב ש"הרה

 שירת בקשות בנוסח מרוקו -" שיר ידידות"
 ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" מאיר השחר"חברת הבקשות 
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